Ποιοι είμαστε.
Τι κάνουμε.
Πώς εργαζόμαστε.

«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου,
καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα
κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται
από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών
και ανδρών.»
Το άρθρο 2, της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόλογος
Τα θεμελιώδη δικαιώματα καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς μεταχείρισης
ενός προσώπου. Είτε πρόκειται για την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει ηλικίας, αναπηρίας ή εθνοτικής
προέλευσης είτε πρόκειται για το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή το δικαίωμα
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προάγονται και να προστατεύονται.
Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπάρχει μακρά παράδοση προαγωγής των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Η ΕΕ έχει οικοδομηθεί με βάση αυτές τις αξίες και έχει δεσμευθεί για την προάσπιση των
δικαιωμάτων που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) συστάθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό.
Παρά την κληρονομιά αυτή, η πλήρης άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων συναντά πρακτικές δυσκολίες.
Ο FRA συλλέγει και αναλύει δεδομένα στην ΕΕ, συνδράμοντας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη
μέλη στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να υπερκεράσουν τα εμπόδια αυτά. Μέσω της συνεργασίας
του με τα ευρωπαϊκά όργανα, με τα κράτη μέλη και με άλλους οργανισμούς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, ο FRA διαδραματίζει καίριο στόλο στην ουσιαστική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων όσοι
ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Morten Kjærum
Διευθυντής

Ilze Brands Kehris
Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
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Ποιοι είμαστε
Ο FRA ιδρύθηκε από την ΕΕ το 2007 με αποστολή
την παροχή ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων
συμβουλών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο FRA είναι
ένας από τους εξειδικευμένους οργανισμούς της ΕΕ, οι
οποίοι συστάθηκαν για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης
στα όργανα και στα κράτη μέλη της ΕΕ σε ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων. Ο Οργανισμός χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό της Ένωσης.
Το προσωπικό του απαρτίζεται από 90 μέλη, μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται νομικοί εμπειρογνώμονες, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, στατιστικολόγοι και
εμπειρογνώμονες σε θέματα επικοινωνίας και δικτύωσης.
Το έργο τους τελεί υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του FRA, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον
καθορισμό των προτεραιοτήτων εργασίας του Οργανισμού, την έγκριση του προϋπολογισμού του και την
παρακολούθηση των εργασιών του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ένας
από κάθε κράτος μέλος, δύο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας
που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
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Θεμελιώδη δικαιώματα
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη διακήρυξη των δικαιωμάτων
που αναγνωρίζει η ΕΕ. Απαριθμεί τα δικαιώματα που οφείλουν να σέβονται τα όργανα και τα κράτη μέλη της
ΕΕ κατά τη χάραξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης. Ο Χάρτης είναι νομικά
δεσμευτικός και αποτελεί το πρώτο σημείο αναφοράς του FRA στο πλαίσιο της παροχής των τεκμηριωμένων
συμβουλών του για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Τα δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη, χωρίζονται σε έξι κεφάλαια:
ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ

όπως το δικαίωμα προστασίας
της υγείας και πρόσβασης σε
ιατρική περίθαλψη

όπως η απαγόρευση της
εξευτελιστικής μεταχείρισης
ΕΛΕΥΘΕΡΊΕΣ

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

όπως το δικαίωμα του εκλέγειν των
πολιτών στις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές στο κράτος μέλος της
κατοικίας τους

όπως η προστασία
των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα
ΙΣΌΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ

όπως η απαγόρευση
των διακρίσεων
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όπως το δικαίωμα
αμερόληπτου δικαστηρίου

Τι κάνουμε
Ο FRA παρέχει στα όργανα και στα κράτη μέλη της ΕΕ ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τα
θεμελιώδη δικαιώματα. Στόχος του είναι η διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων
σε ολόκληρη την ΕΕ.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο FRA επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
■■ συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων
■■ παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης

Τα καθήκοντα του FRA περιγράφονται
στη νομική πράξη για την ίδρυση του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κανονισμός
αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου.

■■ επικοινωνία και ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα.

Τεκμηριωμένες συμβουλέςγια τα
θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ
■■ συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων

■■ παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης

■■ επικοινωνία και ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα

Διαβουλεύσεις και συνεργασία με εταίρους
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Τα καθήκοντα του FRA εκτελούνται σε διαβούλευση και συνεργασία με τους εταίρους του.
Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στον Οργανισμό:
■■ ν
 α καθορίζει το πεδίο των εργασιών του κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι η έρευνά του καλύπτει
συγκεκριμένα κενά και ανάγκες στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων
■■ ν
 α ανταλλάσσει εξειδικευμένες γνώσεις, να συντονίζει την έρευνα σε διάφορους τομείς και να συνεργάζεται
με τους εταίρους του για την παροχή συμβουλών στην ΕΕ και στα κράτη μέλη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ο Οργανισμός μπορεί να αναπτύσσει συνέργιες, να αξιοποιεί τους πόρους του και να στηρίζει άλλους
οργανισμούς διατυπώνοντας σαφείς γνώμες για τη βελτίωση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων
■■ δ
 ιασφαλίζει ότι οι συμβουλές και τα αποτελέσματα της έρευνάς του διαβιβάζονται στους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, στις κατάλληλες βαθμίδες διοίκησης και στα όργανα της ΕΕ.
Ο FRA διατηρεί ιδιαιτέρως στενούς δεσμούς με:
■■ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
■■ ά
 λλους διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον
Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
■■ κ
 υβερνήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς ισότητας και εθνικά
ιδρύματα θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Οι φορείς ισότητας και τα εθνικά ιδρύματα θεμελιωδών
δικαιωμάτων είναι εθνικοί οργανισμοί που προάγουν
την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην
οικεία χώρα. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την
έρευνα, την ευαισθητοποίηση ή την ενημέρωση των
θυμάτων σχετικά με τα δικαιώματά τους.
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Για τη σύσφιγξη των σχέσεων συνεργασίας με τα κράτη
μέλη, κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν εθνικό αξιωματικό
σύνδεσμο. Μέσω των συνεχών ανταλλαγών και των τακτικών
συναντήσεων δημιουργείται μια στενή εταιρική σχέση η οποία
διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, τον προσδιορισμό
των εθνικών αναγκών και την κάλυψή τους.

Η πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων (FRP)
συγκεντρώνει περισσότερες από 300 οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρη την ΕΕ, οι
οποίες ασχολούνται με ειδικά θέματα στο πεδίο των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και παρέχουν συστάσεις
στον FRA σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών
του και την ετήσια έκθεσή του.

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης συμμετέχουν
47 κράτη μέλη. Στα όργανά του
περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο
εκδικάζει υποθέσεις που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ο FRA διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με το Συμβούλιο
της Ευρώπης, το οποίο εδρεύει στο Στρασβούργο.
Για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας,
ο Οργανισμός συντονίζει τις δραστηριότητές του με
τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης,
ιδίως όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών
του και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.
Μέσω της «Πλατφόρμας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»
(Fundamental Rights Platform, FRP), ο Οργανισμός
διαβουλεύεται τακτικά με εκατοντάδες οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών. Οι οργανώσεις αυτές
βοηθούν τους εμπειρογνώμονες του FRA να
εντοπίσουν πρακτικά προβλήματα στην καθημερινή
ζωή των πολιτών της ΕΕ.
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Πεδίο εργασιών
Τα όργανα της ΕΕ εισηγούνται και εγκρίνουν τους θεματικούς τομείς εργασίας του Οργανισμού για περίοδο πέντε ετών.
Στους βασικούς τομείς που καλύπτει το έργο του FRA περιλαμβάνονται οι διακρίσεις, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η προστασία δεδομένων, τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και τα
δικαιώματα των παιδιών.
Δεδομένου ότι ο FRA ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλών στην ΕΕ και στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της
νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, μπορεί να επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο θέματα που εμπίπτουν
στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ.
Αν και ο FRA παρέχει πληροφορίες σε πρόσωπα σχετικά με το πώς και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να ασκήσουν
τα δικαιώματά τους, δεν μπορεί να εξετάζει ή να αποφαίνεται επί μεμονωμένων καταγγελιών. Βάσει της εντολής
του, ο Οργανισμός μπορεί μόνο να παραπέμπει το κοινό στα κατάλληλα σημεία παροχής βοήθειας σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ως «αρμοδιότητα» νοείται το κατά πόσον η ΕΕ έχει
την εξουσία να λαμβάνει μέτρα σε συγκεκριμένους
τομείς πολιτικής.
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Πώς εργαζόμαστε
Έρευνα και συλλογή δεδομένων
Ο FRA είναι επιφορτισμένος με τη συλλογή «αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων» πληροφοριών
και δεδομένων. Οι έρευνές του επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα σε ολόκληρη την ΕΕ, και όχι στην
παρακολούθηση ή αξιολόγηση μεμονωμένων κρατών μελών.
Η κάλυψη όλων των κρατών μελών ή αρκετών εξ αυτών παρέχει μια συγκριτική οπτική για τον εντοπισμό
των προκλήσεων και τον προσδιορισμό ελπιδοφόρων πρακτικών σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε
ολόκληρη την ΕΕ.
Η έρευνα του FRA συνήθως καλύπτει μια συγκεκριμένη θεματική στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε
ολόκληρη την ΕΕ –όπως για παράδειγμα η έκθεση του FRA με τίτλο «Ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω
γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ» (Homophobia, transphobia and
discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States, 2010).
Ο Οργανισμός συχνά συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο των
κρατών μελών για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και διενεργεί
νομικές αναλύσεις. Ως πηγές των πληροφοριών του χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων,
νομικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις και ακαδημαϊκά συγγράμματα. Παράδειγμα
μιας τέτοιας ανάλυσης είναι η έκθεση με τίτλο: «Πρόσβαση στη δικαιοσύνη
στην Ευρώπη: μια επισκόπηση των
προκλήσεων και ευκαιριών» (Access
Ως μέθοδος έρευνας νοείται ο τρόπος με
to justice in Europe: an overview of
τον οποίο συλλέγονται και αναλύονται οι
challenges and opportunities, 2011).
πληροφορίες και τα δεδομένα. Οι μέθοδοι
που χρησιμοποιεί ο FRA είναι σχεδιασμένες
ώστε να διασφαλίζουν ότι τα συλλεγόμενα
δεδομένα είναι κατά το δυνατόν ακριβή
και αξιόπιστα.
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Για την πλήρη επισκόπηση της επικρατούσας κατάστασης, ο FRA συνδυάζει τα
δεδομένα της νομικής ανάλυσης με τα δεδομένα που αφορούν τις καθημερινές
εμπειρίες των ατόμων υπό πραγματικές συνθήκες. Η έρευνα τεκμηρίωσης
συμπληρώνεται με κοινωνική έρευνα στο πεδίο, μέσω δημοσκοπήσεων ή
συνεντεύξεων, ή μέσω ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων.
Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις μειονότητες και τις
διακρίσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-MIDIS) πραγματοποιήθηκαν
συνεντεύξεις με 23.500 άτομα από επιλεγμένες ομάδες μεταναστών και
εθνοτικών μειονοτήτων και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Με βάση τα αποτελέσματά
της, ο Οργανισμός ανέπτυξε συναφείς και χρήσιμους δείκτες διακρίσεων, όπως
το ποσοστό των ατόμων που έχουν υπάρξει θύματα διακριτικής μεταχείρισης ή
ρατσιστικής εγκληματικής πράξης. Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν τα επίπεδα
διακρίσεων που υφίστανται σε διάφορα κράτη μέλη οι διάφορες μειονότητες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση σχετικά με μια
επείγουσα κατάσταση στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα κράτος
μέλος, εφόσον η κατάσταση αυτή εμπίπτει στην εντολή του και έχει αντίκτυπο
στην ΕΕ. Ως παράδειγμα αναφέρεται η έκθεση με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας μια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα θεμελιώδη δικαιώματα – η κατάσταση
σχετικά με πρόσωπα που διέρχονται παράτυπα τα ελληνικά χερσαία σύνορα»
(Coping with a fundamental rights emergency – The situation of persons crossing
the Greek land border in an irregular manner, Thematic Situation Report, 2011).
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Οι μέθοδοι που ενδείκνυνται για ένα συγκεκριμένο έργο
επιλέγονται από τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού, η
συλλογή, όμως, των δεδομένων και των πληροφοριών σε επίπεδο
χωρών πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες εκτός του FRA.
Οι ανάδοχοι ερευνητικών εργασιών επιλέγονται στο πλαίσιο μιας
αντικειμενικής και διεξοδικής διαδικασίας επιλογής.

Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται
από 11 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες
υψηλού επιπέδου σε θέματα θεμελιωδών
δικαιωμάτων από ολόκληρη την ΕΕ, οι
οποίοι επιλέγονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο βάσει γνωμοδότησης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ένα μεγάλο ποσοστό της έρευνας του FRA βασίζεται σε δεδομένα
και πληροφορίες που συλλέγονται από το δίκτυο εθνικών
εστιακών σημείων του Οργανισμού, το FRANET. Το FRANET
απαρτίζεται από ομάδες εμπειρογνωμόνων στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα και οι πληροφορίες αξιοποιούνται και αναλύονται από το
προσωπικό του FRA.
Στον Οργανισμό υπάγεται επίσης η
Επιστημονική Επιτροπή με ανεξάρτητα
εξωτερικά μέλη, η οποία διασφαλίζει την
ποιότητα των εργασιών του FRA.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ερευνητικές μεθόδους του FRA
διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο Το ερευνητικό έργο του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: παροχή άρτιων
και συγκρίσιμων στοιχείων και αναλύσεων.
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Συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων
Ο FRA παρέχει «συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων» στα όργανα και στα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε
να τα βοηθήσει «να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα» κατά τη χάραξη και την εφαρμογή της
νομοθεσίας της ΕΕ.
Τα θέματα της έρευνας του Οργανισμού διαμορφώνονται βάσει των αναγκών που προσδιορίζονται από τα
ενδιαφερόμενα μέρη του. Τα δεδομένα που συλλέγει ο Οργανισμός στοχεύουν στους τομείς στους οποίους
απαιτείται η παροχή στοιχείων για τη χάραξη της νομοθεσίας και των πολιτικών από τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ο Οργανισμός επικεντρώνει την έρευνά του σε πραγματικά προβλήματα που
βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητα τους.
Βάσει των στοιχείων που συλλέγει μέσω της έρευνας και της εμπειρογνωμοσύνης του στο πεδίο των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο Οργανισμός εκδίδει γνώμες και συμπεράσματα σχετικά με το πώς μπορούν τα
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πράξη
κατά τη χάραξη της οικείας νομοθεσίας και των πολιτικών.
Ο FRA διαβουλεύεται συνεχώς με τα ενδιαφερόμενα μέρη του στο πλαίσιο όλων των έργων του, ούτως ώστε
να βρει τρόπους για τη βελτιστοποίηση της παροχής συμβουλών και την παροχή βοήθειας για τον πληρέστερο
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ανάλογα με τη φύση των προβλημάτων που εντοπίζονται από τον
Οργανισμό και τις ανάγκες που εκφράζονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη του, οι συμβουλές και η συνδρομή
του παρέχονται με διάφορους τρόπους:
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■■ Μέσω εκθέσεων – Ο FRA παρέχει στα όργανα και στα κράτη μέλη της ΕΕ τα
δεδομένα και τα στοιχεία που συλλέγει μέσω των κοινωνικών και νομικών
ερευνών και αναλύσεών του, μαζί με γνώμες και συμπεράσματα σχετικά
με τους τρόπους διασφάλισης του πληρέστερου σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων.
■■ Κ
 ατόπιν αιτήματος από όργανο της ΕΕ – Τα όργανα της ΕΕ μπορούν
να ζητούν επισήμως τη γνώμη του FRA για συγκεκριμένα θέματα ή
τη διενέργεια νομικής ανάλυσης μιας νομικής πράξης ή νομοθετικής
πρότασης, από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα,
το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη γνώμη του FRA επί της
πρότασης οδηγίας σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που παρέχονται
στους φακέλους επιβατών (Passenger Name Record, PNR).
■■ Α
 ίτημα από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ένα κράτος μέλος
μπορεί να ζητήσει από τον FRA την παροχή πληροφοριών ή δεδομένων
τα οποία θα το βοηθήσουν να προωθήσει το σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ.
■■ Μ
 έσω υλικού και προγραμμάτων κατάρτισης – για παράδειγμα, Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία κατά των διακρίσεων (2011), το οποίο καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (με έδρα στο Στρασβούργο), παρέχει καθοδήγηση στους
ασκούντες νομικά επαγγέλματα για θέματα της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.
■■ Μ
 έσω ελπιδοφόρων πρακτικών – Ο FRA συλλέγει και διαδίδει στα κράτη μέλη «ελπιδοφόρες πρακτικές»
οι οποίες συμβάλλουν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να ανταλλάσσουν επιτυχημένα μοντέλα
και λύσεις σε κοινά προβλήματα.
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Επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα
Ο FRA καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης. Πέραν των μορφών συνδρομής
που αναφέρθηκαν, οι προσπάθειές του αυτές επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως των επαγγελμάτων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ή
έχουν αντίκτυπο στην άσκηση των δικαιωμάτων μας (όπως οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες στον τομέα των
μέσων ενημέρωσης, η αστυνομία και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα).

Πληροφορίες σχετικά με τον FRA και το έργο του
Πέραν των έντυπων εκδόσεων και των περιπτέρων πληροφόρησης σε βασικές εκδηλώσεις, ο Οργανισμός αξιοποιεί
πλήρως ένα ευρύ φάσμα επιγραμμικών μέσων επικοινωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο δικτυακός τόπος του και η
παρουσία του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και το YouTube.
Ο FRA δημοσιεύει ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (για συνδρομές επισκεφθείτε τη διεύθυνση
information@fra.europa.eu).
Ο FRA παρέχει σε ομάδες επισκεπτών τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις
εγκαταστάσεις του και να ενημερωθούν σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα
στην ΕΕ και το έργο του (visit@fra.europa.eu).

Υλικό για την ευαισθητοποίηση στον τομέα των θεμελιωδών
δικαιωμάτων
Ο FRA καταρτίζει υλικό για την καθοδήγηση του έργου των επαγγελματιών
στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναφέρονται ενδεικτικά η έκδοση
με τίτλο «Επιστροφή στο παρελθόν – διδάγματα για το μέλλον: Ένα εγχειρίδιο
για εκπαιδευτικούς» (Excursion to the past – teaching for the future: Handbook
for teachers, 2011), η οποία αποτελεί υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του
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ολοκαυτώματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
και ο οδηγός για την πολυμορφία στα μέσα ενημέρωσης
(Media Diversity Toolkit), ο οποίος καταρτίστηκε σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας και
Τηλεόρασης με σκοπό την παροχή συμβουλών στις δημόσιες
ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση του τρόπου
παρουσίασης της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών κοινωνιών
κατά την κάλυψη θεμάτων που αφορούν τις μειονότητες.
Ο FRA δημοσιεύει επίσης την έκδοση S’Cool Agenda για παιδιά, η οποία περιέχει βασικά στοιχεία σχετικά με τα
θεμελιώδη δικαιώματα και, παράλληλα, χρησιμεύει ως σχολικό ημερολόγιο.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές, οι νομικοί εμπειρογνώμονες και το κοινό έχουν πρόσβαση
στη βάση δεδομένων νομολογίας του Οργανισμού, η οποία περιέχει μια συλλογή εθνικών και ευρωπαϊκών
υποθέσεων με αντικείμενο τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Πληροφορίες σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Οργανισμός δημοσιεύει υλικό σχετικά με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα ένα εύχρηστο
εργαλείο που ονομάζεται Charterpedia και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να βρίσκουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που διασφαλίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πρόκειται
για μια πλήρη συλλογή του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού συνταγματικού δικαίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα
σε σχέση με τα θέματα, τα κεφάλαια και τα άρθρα του Χάρτη, άμεσα προσπελάσιμη μέσω του δικτυακού τόπου του
Οργανισμού.
Ο FRA έχει επίσης αναπτύξει μια εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για κινητές συσκευές όπως τα
έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέτες, διαθέσιμη στον δικτυακό του τόπο.

17

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον FRA, επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο. Μπορείτε να
ενημερώνεστε σχετικά με τις δραστηριότητές μας, καθώς και για τα έργα, τις εκδηλώσεις και τις δημοσιεύσεις μας.
■■ http://fra.europa.eu
■■ twitter.com/EURightsAgency
■■ www.facebook.com/fundamentalrights
■■ www.linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency
■■ www.youtube.com/user/EUAgencyFRA
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας ή
να οργανώστε μια ομαδική επίσκεψη στον Οργανισμό, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
■■ information@fra.europa.eu
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ:
FRA – Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schwarzenbergplatz 11
1040 Βιέννη
Αυστρία
Τηλ: +43 (1) 580 30 0
Φαξ: +43 (1) 580 30 699
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HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION

Τα θεμελιώδη δικαιώματα προσδιορίζουν πρότυπα συμπεριφοράς που διασφαλίζουν τον σεβασμό της
αξιοπρέπειας του κάθε ατόμου. Ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης , ο οποίος δεσμεύει νομικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 27 Κράτη Μέλη της, όταν εφαρμόζουν
την νομοθεσία της ΕΕ. Τα κεφάλαια του Χάρτη Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα
των Πολιτών, Δικαιοσύνη και Γενικές Διατάξεις απαριθμούν τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που
αναγνωρίζονται από την ΕΕ.
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), που ιδρύθηκε το 2007,
παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα
θεμελιώδη δικαιώματα.
FRA – Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schwarzenbergplatz 11
1040 Βιέννη
Αυστρία
Τηλ: +43 (1) 580 30 - 0
Φαξ: +43 (1) 580 30 - 699
information@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu
twitter.com/EURightsAgency
www.facebook.com/fundamentalrights
www.linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency
www.youtube.com/user/EUAgencyFRA

